
Styrelsemöte Flatcoated retrieverklubben, Umeåsektionen 
 

Datum och plats 
2017-08-28, Ica Maxi, Umeå 

Deltagare 
Bo Johansson 

Håkan Öberg 

Pia Keyser 

Lena Lundmark 

Protokoll 
1. Mötet öppnas 

2. Justerare: Håkan och Ordförande 

3. Godkännande av dagordning: OK 

4. Föregående protokoll: hänskjuts till nästa möte 

5. Kassörens rapport: Kassan något bättre än föregående år samma period. Flatshowen har 

gått plus med ca 3000kr. 

6. Sekreterarens rapport: Ingen inkommen post, förutom info från Charmören om dead-

line för inskick.  

7. Utställningsansvarig rapport:  Det var fler starter än föregående år, i år var det ca 35 st 

anmälda. Det var bra att vara på Holmsunds brukshundsklubb, både plats och 

bemötande. Det är fortfarande rörigt kring vandringspriset. Lena Lundmark och Lena 

Hägglund ska träffas och försöka reda upp detta under hösten. Lena har fått en 

domarberättelse och ska skicka till Rebecka för att läggas ut på hemsidan. Informationen 

har skickats till Charmören. Extratävlingen var rolig men vi glömde dokumenterade detta 

och lägga ut på hemsidan efteråt. Vi bör nog kunna göra denna typ av aktivitet igen. Det 

var också bra att bryta tävlingen för matpaus. Vi är nöjda med genomförandet och 

resultatet. 

8. Jakt och viltspårsansvarig: Inget att rapportera 

9. Utbildningsansvarig: Information om WT-domarutbildning läggs ut på hemsidan. Vi har 

fått svar på våra frågor kring kostnader, ansvar mm kring funktionärer vid FB-retriever. 

Pia kollar upp ytterligare till nästa möte, liksom följa upp intresseförfrågan. Det kan vara 

läge att göra en exteriörkurs. Pia frågar Lena Hägglund om hon kan tänka sig. Vi funderar 

på att arrangera en prova-på-dag för valpar och andra nyblivna (och erfarna!) flatcoated-

ägare. 

10. Hemsidan: Inget att rapportera. 

11. Övriga frågor: Bosse har delgivit HS om samarrangemang för Flatmästerskapen, 

diskussionen fortsätter. 

12. Nästa möte: måndag 9 okt, kl. 19.00, ICA Maxi 

13. Mötet avslutas 
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